
Monitor Polski Nr 91 791 Poz. ' 412 4!3 

: ;" : 412 

ZARZĄDZENIE MINISTRA HNANSOW 

z Hnia6 grudnia 1950 r. 

w spławie cen złota i platyny przy ustalćmi~ warto~cj przedmiotów przestępstw dewizowych . . 

·Na :podstaw ie art. 9 ust. 1 i ust. 2 p;;:'t l ustawy dewizo
wej z dn ia 28 marca. 1952 r. (Dz. U. Nr 2i, poz. 133) zarządza 
s i ę, co na s tępuje: 

, § : l.. .\ oV sJilrawach {) przestępstwa dew izowe wilrtość zlot:l 
.platyny w postaci nie stanowiącej wyrob-u użytkoweg.o 

uslala ' s : ę wedl ug cen . płaconych przy skupie złota i platyny 

-, " .. : 

. , 
przez przedsiębiorstwo pdl1stwowe ,,Jubiler" Przedsiębiorstwo 
Handlu Detalicznego. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dnif.'ffi oglos7;enia.· 

Mirtister Firiansów: J. Albrecht 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ł.ĄCZNOSCI ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO .}(OMITETU PRACY I PlAC 

z dnia 10 listopada 1960 r. 

w sprawie zwiększenia liczby pracowników zatrudnionych w niepcłnym wymiarze godzin w urzędach 
. pocztowo-telelwmunfkacyjnych. 

Celem. pO[Hawy obsługi interesantów w urzęda ch poczto
wo-telekomu nikacyjnych, zwłaszcza w godzinach i dnia ch 
szczytowego nasilenia ruchu, k icci y norm J. lna ' ohsacla ma trud
ności w oiJsludze interesantów, jak również dla zatrudnienia 
głów'nie kobiet poszukujących pracy, na podstawie art. 2 de
kretu z dnia 11 marca 1·955 r. o przekształceniu urzędu 1\·11-
nistra ,oczt i Telegrafów w urząd Ministra Łącznośc i (Dz. U, 
Nr 12, poz. 70) oraz § 1 lit. B i § 5 u s t. 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1960 r_ w sprawie szcźe
gólowego zakresu i trybu . działania Komitetu Pracy i Płac 

·oraz zakresu współpra.cy Komitetu z innymi organamiadmi
nistra{:ji państwowej (Dz. U. Nr 23, poz. 133) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. - 1. Dyrekcje okręgów poczty i telekomunikacji prze
'Prowadzą w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych analizę 

stanu obsługi interesantów i ustalą potrzebę dodatkowego za
trudnienia pracowników w ' niepelnym wymiarze godzin. 

. 2. Zwiększenie zatrudnienia, o którym mowa w ' ust.- 1, 
może nastąpić w miastach wyłączonych'. z województw oraz 
w miejscowośdach ustalanych przez dyrekcje okręgów pocz

'ty i telekomunikacji w porozumieniu z 'wydziałami zatrud
nicn'ia prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Jad naro
dowych miast wyłączonych z województw)oraż z wojewódz
kimi komi:;jami związków "Zawodowych . . 

§ 2. I . Przyjmowanie pracowników do pracy w niepel
nym wym iar~e godzin może następować wylącznie za po
śrt:unictwem wlaściwego organu zatrudnienia prezydium ra
dy narodowe j. 

2. Do procy w niepełnym wymiarze gOQzJn powinny być 
kierowane przede wszystkim kobiety, a w wyjątkowych przy
padkach mp,żczyzni D ogwniczonej zdolno~ci do pracy. 

3. Prze pis ust. 2 nie dotyczy pracowników zatrudnionych 
przy prz,wożeniu i przenoszeniu ładunku pocztowego. 

4. Osoby stale zatrudnione w innym zakladzie pracy nie 
mogą być zatru dnione w niepełnym wymiarze godzin w tfy, 
b ie przewidzianym w 'niniejszym zarządzeniu. 

§ 3. W razie braku odpowiednich środKÓW finansowych 
na przeszkolenie osób, które zostaną zatrudnione w niepeł

nym WYmiarze godzin w urz ędach pocztowo-t.elekomunikacyj
nych, szkolenie to może być finansowane ze środków fundu
szu interwencyjnego. 

§ 4, L Wnioski w sprawie przyznania dotacji z fundu-
- szu jnterw~ncyjnego 'na cele wymieni'one w § 3 zaintereso

wane urzędy pocztowo-telekomunikacyjne ' przedstawiają ob
wedowemu (rejonowemu) . urzędowi pocztowo-telekomunika
cyjnemu, który w porozumieniu z miejscowym organem za
trudnienia prezydium rady narodowej przesyla te wnioski do 
dyreI}cjiokręgupoczty i telekomunikacji. 

2. DyrekCja okręgu poczty i telekomunikacji przesyła 

zbiorcze wnioski wrai ' ze swym stanowiskiem do wydz.iału 

z.atrudnienia prezydium wojewódzkiej rady na rodowej (rady 
narodowej miasta wyłączonego z województwa). 

3: Wydzial zatrudnienia prezydium wojewódzkiej rady 
narodowej (rady n arodowej miasta wyłączonego z wojewódz-
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twa) po zaopin iowaniu vmiosku, o którym mowa w ust. 2, 
przesyła zapotrzebowanie na środkI finansowe z funduszu 
inte rwencyjnego do Komitetu Pracy i Płac. 

§ S. Kom itet Pracy i Plac na podstawie otrzymanych za
potrzebowań przekazuje wydziałom zatrudnienia prezydiów 
wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłą
czonych z województw) środki z· funduszu interwe,.Q.cyjnego 

\ 

792 Poz. 413 

na finansowanie szkolenia pracowników mających przystąpić 
do pracy w niepeinym wymiarze godzin w urzędach poczto-o 
wo- telekomuni kacy jnych. 

i) 

§ 6. Zarządzenie w chodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 10 l istopada 1960 r. 

tvIinisterŁączności : Z. MOSKWt;I 

Przewodniczący Komitetu Pracy -

, 

'\ 

Plac: w z. A . Pirganek 
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